МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЗІ

2 0 К ро

Мостиська

№ 307

Про прикордонний режим
Відповідно до Закону України «Про державний кордон України», постанов
Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 «Про прикордонний режим», від
03.08.1998 № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони», розпорядження голови
облдержадміністрації від 24.05.2016 № 310/0/5-16, з метою забезпечення дотримання
юридичними і фізичними особами правил прикордонного режиму, сприяння та
створення Мостиському прикордонному загону умов для забезпечення надійної
охорони державного кордону, з урахуванням місцевих особливостей:
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1. Установити вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і
вздовж берегів прикордонних річок та інших водойм прикордонну смугу в межах
прилеглих
до лінії
кордону територій
сільських
рад
(Малнівська,
Малнівськоволянська, Поповицька, Чернівська, ^ Шегинівська) району, де
запроваджується прикордонний режим.
2. Затвердити заходи щодо забезпечення прикордонного режиму в районі, що
додаються.
3. Установити на території району вздовж державного кордону України
профілактичну смугу на глибину 100 метрів від лінії державного кордону.
4. Затвердити заходи щодо здійснення контролю за санітарно-карантинним,
ветеринарним, фітосанітарним та екологічним станом в межах профілактичної смуги
вздовж державного кордону на території району, що додаються.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 20.06.2011 № 356.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністраі^^іііСааофчак П. С.
Голова районйот •
державної адмгк

а.

С. О. Буняк

Ж.

В».-'-»
•
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
« З І » травня 2016 р. № ^07
ЗАХОДИ
щодо забезпечення прикордонного режиму в районі
№
Заходи
з/п
1. 3 метою забезпечення режиму державного кордону,
прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через
державний кордон щороку складати та затверджувати плани
взаємодії, у яких визначати заходи щодо запобігання, своєчасного
виявлення і припинення будь-яких порушень законодавства з
прикордонних питань.
2. Уточняти та подавати перелік автомобільних доріг, що є в межах
прикордонної смуги і безпосередньо підходять до державного
кордону, поза встановленими пунктами пропуску через
державний кордон із зазначенням власників (експлуатантів) цих
доріг, а також пропозиції щодо обмеження або припинення руху
по них.
3. Проводити ревізію дорожніх знаків «Прикордонна смуга» та
«Контрольований прикордонний район», встановлених відповідно
у межах прикордонної смуги та контрольованих прикордонних
районів, а на дорогах, які безпосередньо простягаються до
державного кордону (за винятком доріг до встановлених пунктів
пропуску через державний кордон) «В'їзд заборонено», «Увага
Державний кордон України! Прохід заборонено», за результатами
якої здійснювати роботи зі встановлення відсутніх та заміни
пошкоджених дорожніх знаків.

Термін
виконання
Райдержадміністрація спільно з Мостиським щороку
до 1 грудня
прикордонним загоном
Виконавці

Мостиський ДРП № 3, 4 філіїЯворівського
ДЕД спільно 3 сектором розвитку
інфрасіруктури та ЖКГ, Мостиський
° прикордонний загін

щороку
до 1 грудня

Мостиський ДРП № 3 , 4 філії Яворівського
ДііД спільно 3 сектором розвитку
інфрасіруктури та ЖКГ, Мостиський
прикордонний загін

щороку
до 1 грудня
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Окремими рішеннями в межах прикордонної смуги уточняти
(вианачати) місця утримання та випасання худоби (за
виключенням меж профілактичної смуги, в якій утримання та
випасання худоби забороняється), порядок їх облаштування,
місця масового відпочинку населення, купання і рибальства, а
також порядок їх обладнання та використання.
Проведення авіаційних робіт, будь-якого будівництва, вирубки
лісу, водокористування, геологічних, дорожніх та інших
досліджень, а також гідротехнічних, землевпорядних,
меліоративних та інших робіт, пов'язаних із зміною водного
режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кінота фотознімання місцевості, туристичних подорожей і стрибків з
усіх видів парашутів, полювання у прикордонній смузі (за
виключенням смуги місцевості між лінією кордону та лінією
прикордонних інженерних споруд, у якій полювання
забороняється) здійснюється після інформування Мостиського
прикордонного загону, у зоні відповідальності якого буде
проводитися така діяльність, із зазначенням початку і строку її
провадження, прізвища, імені та по батькові осіб, що провадитимуть діяльність. Інформування здійснюється письмово не пізніше
ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності.
З метою запобігання втратам території України внаслідок розмиву
берегів прикордонних річок та зміни основного русла проводити
після паводків та інших стихійних природних явищ обстеження
стану берегової смуга на прикордонних річках з Республікою
Польща, після чого визначати заходи та обсяга робіт щодо
відновлення попереднього стану русла водотоків.
Проводити широку роз'яснювальну роботу серед місцевого
населення, а також керівників підприємств, установ і організацій
будь-якої форми власності, які здійснюють свою діяльність у
прикордонній смузі, щодо необхідності суворого дотримання
правил прикордонного режиму, завчасне інформування

Органи місцевого самоврядування
прикордоння спільно з Мостиським
прикордонним загоном

ш;ороку
до 1 грудня

Органи місцевого самоврядування
прикордоння, відділ держгеокадастру у
Мостиському районі, Мостиський ДРП
№ 3,4 філії Яворівського ДЕД, Мостиське
управління водного господарства

постійно

Мостиське управління водного
господарства, відділ Держгеокадастру у
Мостиському районі, Мостиський
прикордонний загін, органи місцевого
самоврядування прикордоння

постійно

Органи місцевого самоврядування
прикордоння спільно з Мостиським
прикордонним загоном

постійно
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Мостиського прикордонного загону щодо проведення робіт.
Органи місцевого самоврядування
Уточняти та подавати до Мостиського прикордонного загону
прикордоння
списки аеродромів, посадкових майданчиків, власників
малогабаритних літальних апаратів.
9. Перевіряти дозвільну документацію у власників повітряних суден Органи місцевого самоврядування
(експлуатантів), які виконують польоти з аеродромів (посадкових прикордоння спільно 3 Мостиським
прикордонним загоном, Мостиське ВП
майданчиків), розташованих у контрольованому прикордонному
Яворівського ВП ГУНП у Львівській області
районі, прикордонній смузі.
Мостиський прикордонний загін за
10. Проводити розчистку просік вздовж державного кордону.
погодженням із Мостиським лісництвом
Органи місцевого самоврядування
11. Здійснювати заходи щодо облаштування сервісних зон (зон
'
обслуговування) біля пунктів пропуску через державний кордон. прикордоння ,
Не допускати хаотичного розміщення комеірційних сгруктур, що
надають послуги особам, які перетинають кордон, безпосередньо
біля доріг, без дотримання архітектурних, технічних, екологічних,
санітарно-гігієнічних та інших норм.
8.

Керівник апарату райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

щороку
до 1 грудня
щороку
до 1 грудня

постійно
постійно

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голойіи райдержадмінісяраши
« ЗІ » травня 2016 р. № 307

ЗАХОДИ
щодо здійснення контролю за санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та екологічним станом
в межах профілактичної смуги вздовж державного кордону на території району

№

з/п

Ч

3.

4.

5.

6.

Виконавці
Управління Держпродспоживслужби у
Мостиському районі спільно з органами
місцевого самоврядування прикордоння,
Мостиський прикордонний загін
Управління Держпродспоживслужби у
Мостиської^ районі спільно 3 органами Л
місцевого самоврядування прикордоння,
Мостиський прикордонний загін
Управління Держпродспоживслужби у
Проведення моніторингових досліджень дикого кабана на
Мостиськоі^ районі спільно з органами
африканську чуму свиней.
місцевого самоврядування прикордоння,
Мостиський прикордонний загін
Управління Держпродспоживслужби у
Здійснення обстеження посівів, придорожніх та
Мостиському районі спільно з органами
приколійних смуг, лісосмуг, залізничних переїздів,
багаторічних трав, згідно з щорічними планами здійснення місцевого самоврядування прикордоння,
Мостиський прикордонний загін
заходів державного нагляду.
Органи місцевого самоврядування прикордоння
Здійснення заходів державного екологічного контролю
щодо дотримання вимог законодавсгва:
- про охорону, захист, використання та відтворення лісів;
- про охорону, раціональне використання та відтворення
тваринного світу;
- про поводження 3 відходами.
У щорічних планах роботи передбачати (уточняти) заходи Управління Держпродспоживслужби у
щодо здійснення в межах профілактичної смуги контролю Мостиському районі.
за санітарно-карантинним, ветеринарним, фіто санітарним
та екологічним станом.

Заходи
Здійснення заходів контролю, передбачених щорічними
планами протиепізоотичних заходів з профілактики
основних заразних хвороб сільськогосподарських тварин і
птиці по Мостиському району.
Проведення та контроль за пероральною вакцинацією
диких тварин проти ск^у.

Керівник апарату райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

Термін
виконання
постійно

постійно

постійно

постійно

постійно

щороку
до 1 грудня

